
 
 

Projektleder med el-teknisk baggrund 
Spændende projektlederopgave i en vækstvirksomhed! 
 
Grundet sund vækst har vi behov for en ny kollega her på kontoret i Vraa, en projektleder til et spændende 
og varieret job både selvstændigt, men også i samarbejde med den øvrige ledergruppe.  
 
Vi tilbyder bl.a.: 

 Spændende og meningsfyldt job i en vækstvirksomhed 
 En uformel og innovativ virksomhed med høje ambitioner 
 Et stærkt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til succes 
 Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder 
 Frihed under ansvar 
 Fleksibel arbejdstid 
 Pensionsordning og sundhedsforsikring 
 Løn efter kompetencer og erfaring 

  
Dine arbejds- og ansvarsområder vil bl.a. omfatte: 

 Kundekontakt og rådgivning samt problemløsning 
 Projektarbejde i samarbejde med ledergruppen 
 Projektering i PCSCHEMATIC 
 Kvalitetssikring og dokumentation 
 Arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde 

 
Vi forestiller os, at du har følgende faglige kvalifikationer: 

 El-teknisk uddannelse og erfaring som installatør, maskinmester, ingeniør 
evt. elektriker med relevant erfaring og efteruddannelse 

 Hvis du bruger og har erfaring med tegneprogrammer, er det en fordel 
 Erfaring med el-projektering og dokumentation 
 Erfaring med egenkontrolsystemet KLS er en fordel 
 Fordel hvis du har kendskab til DBI certificering i ABA, ABV m.fl.    
 Et ekstra plus, hvis du arbejder godt med elektroniske medier og har sans for marketing 

 
Som person karakteriseres du ved: 

 Har gode kommunikative evner 
 Kan skabe god trivsel blandt dine kollegaer 
 Er løsningsorienteret og hurtig til at tilegne dig ny viden 
 Er positiv og omstillingsparat 
 Er handlingsorienteret på den gode måde 
 Er udadvendt og har en god humor 

 

________________________________________________________________________________________ 
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte El-installatør Jens Hjelm Kristensen, 
ELEKTRIKEREN NORD på tel. 40 27 78 05.  
Din henvendelse behandles fortroligt og diskret. 
Vi afholder samtaler løbende. Ansættelse hurtigst muligt, dog venter vi gerne på den rette kandidat.  
JYSK REKRUTTERING forstår rekrutteringsarbejdet, og din motiverede ansøgning og dit CV sendes til 
info@jyre.dk mrk. ”Projektleder – Elektriker Nord” 
 



ELEKTRIKEREN NORD A/S beliggende midt i Vendsyssel tæt ved E39. 
Vi er eksperter i elinstallationer til landbrug, industri og private i hele Nordjylland.  
Vi har bred erfaring med projektering, energioptimering, etablering og service inden for alle områder, og vi 
bestræber os altid på at give vores kunder den bedste kvalitet, den mest optimale ydeevne og den største 
energibesparelse. Vi ved, at de bedste løsninger kræver de dygtigste fagfolk. Derfor holder vi os altid 
opdateret med de nyeste teknikker inden for faget, og vi sørger for at uddanne vores medarbejdere og 
udbygge deres kompetencer løbende. Pt. beskæftiger 23 medarbejdere.  
Læs mere om virksomheden på www.elektrikerenas.dk  
 


